
Vragen vanuit de wijk Snel en Polanen-Waterrijk 

1. Langs de Harzweg ligt een voetpad. Dit pad is verzakt. Dit leidt er toe dat het pad bij regen een 

grote modderpoel wordt en wandelaars de grasstroken langs het pad als voetpad gaan 

gebruiken. Dit verergert de situatie alleen maar. Kan dit pad worden opgeknapt? Dit geldt 

overigens voor meer van dit soort paden in onze mooie wijk. 

2. Tijdens de wijkschouw is duidelijk geworden dat de kruising bij het kunstwerk voor fietsers heel 

ongelukkig ingericht is. Zou deze fietsvriendelijk heringericht kunnen worden?  

3. De waterwegen en meertjes rondom het kunstwerk “man met gat in hoofd” groeien helemaal 

dicht met een uitheems waterplantje, het Vederkruid. Naast het feit dat het er niet mooi uit ziet 

geeft het ook direct problemen voor ons kunstwerk. De pompinstallatie loopt hierdoor 

regelmatig vast. Hier gaat nu iets mee gebeuren. Is er al duidelijkheid wat daar aan gaat 

gebeuren en waar het allemaal verwijderd gaat worden en waar niet?  

4. Veluwemeer en het te snel rijden op deze weg. Hier zijn door een werkgroep oplossingen voor 

aangedragen.  Deels zijn deze uitgevoerd. Vanuit de wijk komt de vraag om bij de kruising 

Veluwemeer / potterskade een zebrapad aan te leggen. Kan dit gerealiseerd worden? 

5. In de omgeving van het strand / parkeerplaats aan de Cattenbroekerplas zouden we graag één of 

twee afvalbakken willen hebben. Is dit mogelijk, en op welke termijn kan dit gerealiseerd 

worden? 

6. Hoe en wanneer worden de extra afvalbakken geplaatst n.a.v. het hondenbeleid? 

7. De Steinhagenseweg kent tussen het Veluwemeer en de rotonde bij GroenWest meerdere 

fietsoversteekplaatsen. De oversteekplaats ter hoogte van Snellerpoort is als enige geen 

voorrangsoversteekplaats. Zou dit aangepast kunnen worden? 

8. Er is een oversteek vanaf het Snellerpad naar de Pyreneeënstraat. Deze is bedoeld voor 

voetgangers. Er wordt echter ook door fietsers en scooters gebruik van gemaakt dit is 

onwenselijk. Zou dit pad d.m.v. twee “nietjeshekken” zo ingericht kunnen worden dat fietsers en 

scooters ontmoedigd worden van dit pad gebruik te maken? 

9. Is er al duidelijkheid hoe en wanneer het project Snellerpoort ingevuld gaat worden en daarmee 

in samenhang de omlegging herinrichting van de Steinhagenseweg? 

10. Is er al duidelijkheid of en wanneer de opstopping veroorzaakt door de rotonde bij GroenWest 

van de Steinhagenseweg aangepakt gaat worden? 

11. Hoe vordert de ontwikkeling van Villa Berlage? 

12. Hoe vorderen de ontwikkelingen op eiland IV? 

13. Wat gaat er nu gebeuren met het zogenaamde hondenuitrenveld. Graag duidelijkheid over de 

status en wanneer de buurt hier meer info over kan verwachten. 

14. Hoe staat het met de ontwikkelingen rond de recreatieplas. Is hier al meer over bekend?  

15. Bij de “Heem” is het ons opgevallen dat er extra wooncontainers geplaatst zijn. In het begin 

waren er een paar incidenten. Kunt u ons vertellen hoe het nu gaat? Zijn / komen er meer 

containerunits en zijn er nog incidenten geweest? 

16. Op Veldwijk staat een camperplaats gepland. Kunt u ons hier meer over vertellen en hoe de 

communicatie met de bewoners in de directe omgeving verloopt? 


